
 
ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
VII сесії міської ради VIII скликання 

 

25 березня 2021 року №6 

м.Шепетівка 

 

Про виконання Програми надання  

фінансової підтримки громадським  

організаціям інвалідів і ветеранів,  

діяльність яких має соціальну  

спрямованість на 2018 – 2020 рр.  

у 2020 році 

 

З метою надання звіту про виконання Програми надання фінансової підтримки 

громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість 

на 2018 – 2020 рр. у 2020 році, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію про виконання Програми надання фінансової підтримки громадським 

організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість на 2018 – 

2020 рр. у 2020 році взяти до відома (додаток). 

2. Рішення XXXV сесії міської ради VII скликання від 15 лютого 2018 року №4 «Про 

затвердження Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів 

та ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість на 2018-2020 рр.» вважати таким, 

що втратило чинність. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету 

Білас Н.І. та постійну комісію з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, 

освіти, культури, молодіжної політики та спорту (голова комісії Собчук Н.М.). 

 

 

 

Міський голова                                                Віталій БУЗИЛЬ 
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Інформація 

про виконання Програми надання фінансової підтримки  

громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну 

спрямованість на 2018 – 2020 рр. у 2020 році 

 

З метою фінансової підтримки виконання статутних завдань громадськими 

організаціями ветеранів та осіб з інвалідністю, що діють на теренах міста Шепетівки, на 

виконання Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», Закону 

України «Про соціальний захист дітей війни», Закону України «Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закону України «Про 

реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», керуючись ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада своїм рішенням від 15 лютого 2018 р. № 4 

затвердила Програму надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і 

ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість на 2018 – 2020 рр. 

Протягом реалізації програми у 2020 році фінансову підтримку отримали наступні 

громадські організації: Шепетівська спілка ветеранів Афганістану, Шепетівське міське 

товариство політичних в’язнів, репресованих та членів їх сімей, Територіальна організація 

Українського товариства сліпих (УТОС), Територіальна організація Українського товариства 

глухих (УТОГ), Шепетівське товариство реабілітації інвалідів «Світанок», «Шепетівська 

спілка захисту прав дітей та молоді з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень та 

інших особливостей розвитку «Діти Сонця». Загальна сума, яка була виділена та 

профінансована із міського бюджету становить 20 000,00 грн. 

Шепетівська спілка ветеранів Афганістану створена в 1991 році, об’єднує в своїх рядах 

воїнів-інтернаціоналістів. Виконуючи свої статутні завдання, спілка працює в напрямку 

всебічного захисту законних прав, соціальних, економічних інтересів ветеранів війни, воїнів-

інтернаціоналістів, надає  допомогу членам організації щодо реалізації їх прав,  

передбачених Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту». Члени спілки проводять роботу серед учнів шкіл,  студентів, жителів міста з 

патріотичного виховання, беруть участь у заходах з вшанування пам’яті полеглих ветеранів 

війни у дні державних свят, проводять тематичні зустрічі, спрямовані на виховання молоді 

на прикладах героїзму полеглих воїнів, проводить спортивно-масову роботу серед молоді 

шляхом організації спортивних заходів, турнірів, приурочених вшануванню пам’яті 

учасників   бойових   дій тощо. У складі громадської організації  перебуває 100 членів 

організації, в тому числі 80 проживають у м.Шепетівка. 

У 2020 році члени спілки провели змагання зі стрільби з пневматичної гвинтівки до 

Дня звільнення міста від нацистів серед навчальних закладів міста, змагання серед студентів 

професійного ліцею до 31-ої річниці виводу військ з Афганістану, спартакіаду допризовної 

молоді «Юні козаки Поділля», п’ятиборство серед школярів на честь учасників бойових дій в 

ДРА, регіональні змагання з футзалу серед дорослих, перехідний кубок з міні футболу серед 

команд ветеранів міста та району, змагання серед школярів присвячені загиблим воїнам-

афганцям тощо. 

Переможцям змагань спілкою закуплено м’ячі, кубки, медалі, призи, грамоти та 

канцелярські набори.  



Також протягом року члени спілки ветеранів Афганістану брали участь у 

загальноміських заходах з нагоди державних свят. 

У 2005 році на теренах Шепетівки зареєстровано Шепетівське міське товариство 

політичних в’язнів, репресованих та членів їх сімей. Метою діяльності об’єднання громадян 

є всебічне сприяння своїм членам у поновленні і перебуванні в повноправному громадському 

статусі. У складі громадської організації  перебуває 37 членів організації. 

Протягом звітного періоду члени організації взяли  участь у заходах патріотичного 

спрямування, акціях та мітингах з нагоди вшанування пам’яті жертв політичних репресій,  

жертв голодоморів, Дня Конституції України, Дня Незалежності України, Дня Українського 

козацтва, Дня соборності України, Дня Гідності та Свободи, Шевченківських днів, Дня 

пам’яті та примирення, Дня Героїв тощо.  

Члени громадської організації доглядають за могилами померлих, пам’ятним знаком 

воїнів Української повстанської армії (с.Городнявка, Шепетівський район) тощо.  

Відповідно до Програми у 2020 році на виконання статутних завдань придбано квіти 

для покладання під час участі у заходах із вшанування пам’яті загиблих українців, 

політичних в’язнів і репресованих, Героїв АТО, Героя Небесної Сотні Миколи 

Дзявульського, для покладання до пам’ятного знаку жертвам Голодомору 1932-1933 років. 

Територіальна первинна організація Українського товариства сліпих (УТОС) нараховує 

на обліку 209 членів організації, які проживають на території Шепетівського, Полонського, 

Славутського районів, міст Шепетівка, Славута та Нетішин. У місті Шепетівка проживає 57 

членів організації. 

У 2020 році Шепетівська ТПО УТОС провела заходи до Дня незалежності, 

Міжнародного Дня білої тростини,  до Дня людей похилого віку, Міжнародного дня 

інвалідів.  

Учасники художньої самодіяльності громадської організації беруть участь у 

різноманітних фестивалях, оглядах-конкурсах, що значною мірою сприяє підвищенню 

виконавської майстерності, поповненню репертуару, обміну досвідом з іншими творчими 

колективами і таким чином соціалізації та розвитку членів організації.  

За кошти з міського бюджету для членів УТОС закуплені засоби реабілітації та 

подарунки, які були вручені під час заходів до дня незалежності України. 

Шепетівська первинна територіальна організація глухих (УТОГ) ставить своїми цілями 

організаційне об’єднання громадян з порушенням слуху і мови, які проживають на території 

міста та наданням їм допомоги в професійній, трудовій і соціальній реабілітації, підвищення 

ними свого загальноосвітнього, професійного і культурного рівня, отримання максимуму 

інформації, яка сприяє їхньому кругозору.  

Територіальна первинна організація Українського товариства сліпих (УТОГ) нараховує 

на обліку 250 членів організації, які проживають на території Шепетівського, Полонського, 

Славутського, Ізяславського, Теофіпольського  районів, міст Шепетівка, Славута, Нетішин, 

Білогір’я, Теофіполь. У місті Шепетівці проживає 59 членів організації. 

Шепетівська ТПО УТОГ протягом року провела заходи до Дня створення Українського 

товариства  глухих, заходи до Дня глухих і людей похилого віку та Міжнародного дня 

інвалідів. Для учасників заходів були вручені подарункові набори. Організація закупила 

подарункові набори для привітань членів організації із святами. 

Шепетівське товариство реабілітації інвалідів «Світанок» є громадською організацією 

інвалідів та діє на засадах добровільності, рівності своїх членів, самоуправління, законності і 

гласності, створене у 2004 році. Організація діє з метою сприяння інтеграції людей з 

інвалідністю у суспільство. Основна мета діяльності: соціально-трудова, професійна та 

медична реабілітація інвалідів, членів товариства «Світанок» і захист їх інтересів. У складі 

громадської організації перебуває 42 члени організації. 

У межах виконання статутних завдань протягом 2020 року члени товариства 

«Світанок» провели відзначення переможців конкурсу «Мужність без обмежень», 

переможцю конкурсу вручено грамоту Шепетівської міської ради та цінний подарунок, 



проведено інформування членів організації про користь трав, їх застосування з 

профілактичною метою та для оздоровлення, змагання з шашок, шахів, дартсу тощо. 

Члени організації взяли участь у вшануванні пам’яті Т.Г.Шевченка, загальноміських 

заходах до  Дня Гідності та Свободи, Дня пам’яті жертв голодоморів та ін.  

Товариством за кошти з міського бюджету придбано квіти та подарункові для вручення 

переможцям конкурсів. Живі квіти були використані для покладання до пам’ятника 

Т.Г.Шевченка та інших пам’ятників і пам’ятних знаків. 

Головною метою діяльності організації «Шепетівська спілка захисту прав дітей та 

молоді з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень та інших особливостей розвитку 

«Діти Сонця» є захист прав та законних соціальних, економічних, творчих, вікових, 

національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів дітей та молоді з 

інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень та інших особливостей розвитку, їхніх 

законних представників (родичів, усиновителів, опікунів або піклувальників, фахівців) – 

членів громадської організації. Організація створена у 2018 році. У складі громадської 

організації  перебуває 80 чоловік. 

У 2020 році громадська організація провела заходи до Міжнародного Дня захисту дітей 

«Веселі забави». За кошти міського бюджету для дітей  закуплено та вручено з нагоди свята 

подарункові набори. 

Таким чином, реалізація Програми надання фінансової підтримки громадським 

організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість на 2018 – 

2020 рр. сприяє здійсненню статутної діяльності громадських організацій міста, реалізації їх 

мети та завдань, підвищує роль міської ради та її виконавчого комітету в реалізації 

державної політики у сфері соціального захисту населення щодо надання допомоги найбільш 

вразливим верствам населення, поширенню принципів взаємоповаги та взаємопідтримки, 

популяризації здорового способу життя, сприяє патріотичному вихованню молоді та відіграє 

важливу роль у розвитку громадянського суспільства міста. 

 

 

 

Начальник відділу інформаційної  

діяльності та комунікацій з громадськістю                         Наталія ДРАПУЛЯ 

 

 

Секретар міської ради       Роман ВОЗНЮК 


